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Analiza rynku owoców jagodowych – wybrane elementy 

Analysis of the Berry Market – Selected Elements 

Synopsis. Celem pracy by a identyfikacja zmian zachodz cych na rynku owoców jagodowych w 
Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, w latach 2006-2017. W opracowaniu dost pnych 
danych i prezentacji wyników bada  wykorzystano metody opisowe i porównawcze. W publikacji 
wykorzystano dane GUS oraz FAO, dotycz ce powierzchni upraw, wielko ci produkcji i spo ycia 
owoców, ze szczególnym uwzgl dnieniem owoców jagodowych, na wiecie i wybranych krajach Unii 
Europejskiej oraz w Polsce. Analiz  obj to lata 2006–2017 dla Polski w odniesieniu do powierzchni 
upraw i wielko ci produkcji, lata 2006-2017 w odniesieniu do wielko ci spo ycia, a w badaniach 
Polski na tle wiata i wybranych krajów UE, ze wzgl du na wielko  produkcji i powierzchni  upraw 
owoców jagodowych, uwzgl dniono rok 2016.  

S owa kluczowe: owoce jagodowe, produkcja, konsumpcja 

Abstract. The aim of the work was to identify changes taking place in the market of berries in Poland 
and selected European Union countries from 2006 to 2017. Descriptive methods were used to analyse 
the available data and present the study results. The work is based on GUS (the Main Statistical Office 
in Poland) and FAO data pertaining to cropped area, production volume and fruit consumption level, 
paying special attention to berries, in Poland, selected European Union countries and worldwide. Data 
for the period 2013-2017 was considered for cropped area and production volume in Poland, 2006-
2017 for consumption level, and the year 2016 for production volume and area under berry plants in 
Poland against the background of the world and selected EU countries. 

Key words: berry fruit, production, consumption 

JEL Classification: O13, Q17 

Wprowadzenie 

Owoce stanowi  wa ny element zdrowej diety. Polacy ch tnie spo ywaj  rodzime 
gatunki, a szczególnie jab ka, gruszki, liwki, maliny oraz truskawki (Tomek i Robinson 
2001). Od wielu lat wzrasta udzia  organizacji producenckich w sprzeda y owoców i 
warzyw (Sobczak i in., 2013). Ju  w 1972 roku wprowadzone zosta o rozporz dzenie Unii 
Europejskiej „O wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw”. Aktualnie równie  polscy 
producenci korzystaj  ze wsparcia finansowego z funduszy UE, wykorzystuj c rodki na 
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rozwój produkcji i popraw  konkurencyjno ci na rynku wspólnotowym, a nawet globalnym 
(Jab o ska, 2006). Produkcja owoców jagodowych stanowi bardzo wa ny segment 
krajowej produkcji sadowniczej (Paszko i in., 2016). Badania Szuka i in. (2016) wykaza y, 
e w latach 2008-2013 produkcja owoców w Polsce by a blisko dwukrotnie wi ksza od 

krajowego spo ycia. Badania Gheribi (2012) potwierdzi y malej ce miesi czne spo ycie 
owoców (o 8%) i warzyw (o 15%) w latach 2004-2008. Wyniki bada  dotycz ce 
cz stotliwo ci spo ycia owoców wykaza y, e najcz ciej spo ywali je konsumenci w 
wieku 31-45 lat oraz powy ej 60 lat (J der, 2017). Natomiast z danych GUS 
(www.stat.gov.pl) wynika, e przeci tne miesi czne spo ycie owoców w ostatnich latach 
(2010-2016) zwi kszy o si  o blisko 6%, przy czym zaobserwowano malej c  warto  
omawianego wska nika w po czeniu ze zwi kszeniem liczby osób w rodzinie. W 
rodzinach powy ej pi ciu osób wska nik ten, w 2016 roku, by  o blisko 40% mniejszy ni  
rednia ogó em. 

Do owoców jagodowych zalicza si  m.in: borówk  wysok , malin , truskawk  i 
czarn  porzeczk . W a ciwo ci lecznicze borówki wysokiej znane s  od lat. Owoce 
stosowane s  w profilaktyce m.in. chorób cywilizacyjnych i uk adu kr enia (Pliszka, 
2002). Owoce maliny by y przez tysi clecia wykorzystywane w celach od ywczych i 
leczniczych (Krauze-Baranowska, 2007). Pod wzgl dem zawarto ci elaza i fosforu 
truskawki znajduj  si  na pierwszym miejscu w ród produkowanych w Polsce owoców 
(Karabela, 2006). Czarna porzeczka ma w a ciwo ci przeciwgnilne i przeciwszkorbutowe. 
Wywar z owoców hamuje procesy zapalne w nerkach i kanalikach ó ciowych, obni a 
ci nienie krwi i agodzi bóle reumatyczne (Karabela, 2008).  

Ze wzgl du na te cenne w a ciwo ci owoców jagodowych Zwi zek Sadowników RP 
zainicjowa  w 2015 r. trzyletni Program Informacyjny „Niezwyk e w a ciwo ci zwyk ych 
owoców”. W jego ramach prowadzona jest edukacja konsumentów w zakresie korzy ci 
p yn cych ze spo ywania europejskich owoców jagodowych. Program skoncentrowany jest 
na promocji truskawek, borówek, malin i czarnych porzeczek i jest kampani  promocyjno-
informacyjn , realizowan  na rynkach pi ciu krajów: Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii 
i Czech (Portal promocji eksportu). 

Materia  i metody bada  

Celem pracy by a identyfikacja zmian zachodz cych na rynku owoców jagodowych 
w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, w latach 2006-2017. W opracowaniu 
dost pnych danych statystycznych i prezentacji wyników bada  wykorzystano metody 
opisowe i analiz  porównawcz . Cz  wyników przedstawiono graficznie.  

W publikacji wykorzystano dane GUS oraz FAO, dotycz ce powierzchni upraw, 
wielko ci produkcji i spo ycia owoców, ze szczególnym uwzgl dnieniem owoców 
jagodowych, na wiecie i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Analiz  
obj to lata 2006–2017 dla Polski w odniesieniu do powierzchni upraw, wielko ci produkcji 
i w odniesieniu do wielko ci spo ycia, a w badaniach Polski na tle wiata i wybranych 
krajów UE uwzgl dniono rok 2016. Wybór lat do bada  podyktowany by  dost pno ci  
danych statystycznych GUS, w odniesieniu do spo ycia oraz danych FAO. 

W analizie danych dla Polski zastosowano jednopodstawowe (o podstawie sta ej) 
indywidualne indeksy dynamiki, w odniesieniu do roku 2006. Obliczenia wykonano 
zgodnie z wzorem (Ostasiewicz i in., 1999): 
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zak adaj c, e: 
yn - warto  cechy w roku badanym (2007,…, 2017), 

y1 - warto  cechy w roku bazowym 2006. 

Analizuj c wielko  spo ycia owoców ogó em, jagodowych, po udniowych oraz 

jab ek zastosowano wspó czynnik korelacji Pearsona.  

Wyniki bada  i omówienie 

Powierzchnia uprawy truskawek w Polsce, w latach 2006-2017 (rys. 1), podlega a 

niewielkim wahaniom, wynosz c rednio 53 tys. ha i by a blisko dwukrotnie wi ksza ni  

powierzchnia uprawy malin ( rednio 29 tys. ha). Najmniejsz  powierzchni  uprawy 

truskawek zajmowa y w 2010 roku (poni ej 40 tys. ha), a najwi ksz  w 2006 roku – blisko 
60 tys. ha. Uwag  zwracaj  zbli one warto ci tej cechy w odniesieniu do malin i porzeczek 
czarnych - rednia 35 tys. ha. Najmniejsz  powierzchni  zajmowa y uprawy borówek 
( rednio 7 tys. ha) i pozosta ych owoców jagodowych ( rednio 1,5 tys. ha). Zmiany 
powierzchni upraw borówek by y najbardziej dynamiczne sposród wszystkich 
analizowanych gatunków owoców w badanym okresie - od pow. 1 tys. ha w 2006 roku do 
8 tys. ha w 2017 roku. Najwi kszy wzrost tej powierzchni nast pi  w 2010 roku – o 167% 
wobec roku wcze niejszego. 

 

Rys. 1. Powierzchnia uprawy owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 

Fig. 1. Cultivation area of berry fruit in Poland, in 2006-2017 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2017. 
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Analizuj c dynamik  zmian (tab. 1) warto ci omawianej cechy (w odniesieniu do roku 
bazowego 2006) mo na zauwa y , e najwi kszy spadek tej warto ci w przypadku 
truskawek, nast pi  w 2012 roku i wyniós  16%. Najmniejsz  powierzchni  uprawy malin 
zaobserwowano w roku bazowym (2006), a najwi ksz  w ostatnim roku - o 76% wi ksz  
ni  w roku bazowym. W przypadku porzeczek najwi kszy spadek warto ci tej cechy 
nast pi  najpierw w 2001, a nast pnie w 2017 roku i wyniós  a  11%. Borówki zajmowa y 
najmniejsz  powierzchni  upraw, podobnie jak maliny, w 2006 roku (blisko 6 razy 
mniejsz  ni  wynios a warto  maksymalna - w 2017 roku. 

Tabela 1. Indeksy dynamiki powierzchni upraw owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 (%) 

Table 1. Cultivation area dynamics indexes of berry fruit in Poland, in 2006-2017 (%) 

Lata 
Owoce jagodowe 

Truskawki Maliny Porzeczki czarne Borówki Pozosta e 

2006 100 100 100 100 100 

2007 94 121 105 143 114 

2008 97 118 99 164 114 

2009 96 119 98 171 114 

2010 67 174 103 457 171 

2011 91 159 89 343 143 

2012 84 167 101 429 186 

2013 99 169 109 479 214 

2014 95 166 108 479 186 

2015 94 161 107 464 171 

2016 91 172 104 514 200 

2017 92 176 89 571 286 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2009, 2013 i 2017. 

Analizuj c warto ci zbiorów owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 (rys. 
2), mo na wnioskowa , e w ród analizowanych gatunków dominowa a truskawka 
( rednio 184 tys. ton). Wielko ci zbiorów malin ( rednio 97 tys. ton) i porzeczek czarnych 
( rednio 134 tys. ton) by y do  zbli one i wyra nie wi ksze od warto ci tej cechy 
w odniesieniu do borówek ( rednio 11 tys. ton) i pozosta ych owoców jagodowych ( rednio 
3 tys. ton).  

Badania Szuka i in. (2016) wykaza y, e Polska by a w latach 2008-2013 krajem 
samowystarczalnym w produkcji owoców jagodowych. rednia warto  wska nika 
samowystarczalno ci wynios a 271%. 

Dynamika zmian warto ci omawianej cechy (w odniesieniu do roku 2006) pozwala 
stwierdzi , e najwi kszy wzrost warto ci tej cechy nast pi  w przypadku truskawek, o 6%, 
w 2015 roku (tab. 2), w przypadku malin o 142% w 2012 roku, w odniesieniu do porzeczek 
o 5% w roku 2013, dla borówek o 227% w 2017 roku i dla owoców pozosta ych o 300% 
w tym samym roku. Ponadto w 2010 roku nast pi  wyra ny spadek warto ci tej cechy 
w odniesieniu do truskawek – o 23% w stosunku do roku 2009. Zbiory malin spad y 
natomiast a  o 40% w roku 2015, po wcze niejszym kilkuletnim wzro cie i stabilizacji 
welko ci produkcji. W roku 2010, po wcze niejszym wzro cie, o 16% spad a produkcja 
borówek i utrzyma a si  na zbli onym poziomie do 2012 roku. Na obserwowane spadki 
zbiorów owoców g ówny wp yw mia y niekorzystne warunki pogodowe.  
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Rys. 2. Produkcja owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 

Fig. 2. Production of berry fruit in Poland, in 2006-2017 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2009, 2013 i 2017. 

Interesuj ce wyniki bada  przedstawi a Kierczy ska (2015). W badaniach 
dotycz cych lat 1994–2014 wykaza a istotn  zale no  pomi dzy wielko ci  produkcji i 
eksportu w przypadku jab ek, liwek i wi ni. Natomiast dla porzeczek czarnych, truskawek 
i malin takiej korelacji nie stwierdzono. Zdaniem autorki obserwowany w tym okresie 
wzrost produkcji porzeczek czarnych wynika  z rozwijaj cego si  w Polsce przetwórstwa 
owocowo-warzywnego. Podobnie mo na wyja ni  wzrost produkcji malin i truskawek. 

Tabela 2. Indeksy dynamiki produkcji owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 (%) 

Table. 2. Production dynamics indexes of berry fruit in Poland, in 2006-2017 (%) 

Lata 
Owoce jagodowe 

Truskawki Maliny Porzeczki czarne Borówki Pozosta e 

2006 100 100 100 100 100 

2007 90 107 70 106 120 

2008 104 155 101 161 140 

2009 103 156 99 224 167 

2010 79 177 99 188 273 

2011 86 225 85 176 160 

2012 78 242 98 231 173 

2013 99 230 105 259 267 

2014 105 240 84 255 267 

2015 106 149 81 255 253 

2016 102 246 85 300 327 

2017 91 190 68 327 400 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, 2009, 2013 i 2017. 
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Dane przedstawione w tabeli 3 pozwalaj  stwierdzi , e udzia  Polski w produkcji 
wiatowej, w 2016 roku okaza  si  znacz cy, w odniesieniu do truskawek (8 miejsce), 

malin (miejsce 3) i borówek (miejsce 4).  
Ponadto badania Ciebienia i in. (2015), dotycz ce lat 2003 – 2012, wykaza y, e 

wielko  produkcji malin w Polsce stanowi a od 10% (w 2003 roku) do 21% (w 2012 roku) 
produkcji wiatowej, a w europejskiej odpowiednio od 12% do 28%. 

Tabela 3. Produkcja owoców jagodowych w wybranych krajach, w 2016 roku 

Table 3. Berry fruit production in selected countries, in 2016 

Wyszczególnienie 
Wielko  produkcji (tys. ton) Udzia  w produkcji wiatowej (%) / lokata 

Truskawki Maliny Borówki Truskawki Maliny Borówki 

wiat 9 118 336 795 249 552 505 100 100 100 

Polska 196 972 129 063 14 721 2,2/8 16/3 2,7/4 

Niemcy 143 221  5 617 10 710 1,6/11 0,7/15 1,9/5 

Francja  58 737  4 030  9 352  0,6/17 0,5/16 1,7/6 

Portugalia  8 495  16 972  6 572  0,1/ 40 2,1/10 1,2/8 

Hiszpania 366 161  17 808  6 412  4,0 / 6 2,2/9 1,2/9 

Holandia  57 500  1 820  7 919  0,6/19 0,2/23 1,4/7 

W ochy 131 436  2 245  1 683  1,4/13  0,3/20  0,3/15 

Chiny  3801865 bd bd 42/1 bd bd 

Rosja 197 523 164 602 3 292 2,2/7 21/1 60/11 

Kanada 21 858 10 792 178 745 2,4/30 1,4/13 32/2 

USA 1420570 137829 269257 16//2 17/2 49/1 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FAO i www.factfish.com. 

Analizuj c powierzchni  upraw (tab. 4) mo na stwierdzi , e Polska uzyska a lepsze 
lokaty ni  w odniesieniu do wielko ci produkcji, odpowiednio 2, 1 i 3. Wskazywa oby to 
na mniejsz  wydajno  produkcji ni  w pozosta ych krajach. Niemcy uzyska y znacznie 
ni sz  lokat  w zakresie powierzchni uprawy ni  produkcji, ale jedynie w przypadku 
truskawek. We Francji udzia  w strukturze powierzchni by  zgodny z udzia em w strukturze 
produkcji dla borówek, a udzia  w produkcji pozosta ych owoców by  korzystniejszy od 
udzia u w powierzchni upraw. Portugalia charakteryzowa a si  du  wydajno ci  produkcji 
truskawek. wiadczy o tym 18-punktowa ró nica lokat ze wzgl du na udzia  w produkcji 
i w powierzchni uprawy. Du  wydajno  produkcji truskawek i malin zaobserwowano 
w przypadku Hiszpanii i W och. Podobne zjawisko w odniesieniu do wszystkich badanych 
gatunków stwierdzono w Holandii i USA. Ponadto powierzchnia uprawy malin w Polsce 
stanowi a od 14% (w 2003 roku) do 26% (w 2012 roku) wiatowej powierzchni upraw oraz 
od 16% do 31% europejskiej powierzchni upraw (Ciebie  i in. 2015).  

Spo ycie owoców w Polsce (tab. 5) by o najwi ksze w 2009 roku, o 10% wi ksze od 
warto ci w roku bazowym (rys. 3), a w 2008 roku warto  tej cechy by a wi ksza o 4% 
w odniesieniu do roku 2006. W analizie rok do roku mo na zauwa y  pocz tkowe 
zmniejszenie warto ci omawianej cechy o 2%, jednak ju  w kolejnym, 2008 roku, spo ycie 
zwi kszy o si  a  o 19%, a rok pó niej by o o kolejne 6% wi ksze. Jednak w kolejnych 
latach zanotowane nieregularne wahania omawianych warto ci z tendencj  wzrostow  w 
latach 2011-2015, by w ostatnim roku bada  osi gn  poziom o blisko 15% ni szy ni  w 
roku bazowym. Ponadto warto ci wspó czynników korelacji wskaza y na istotn  dodatni  
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zale no  spo ycia owoców ogó em i owoców jagodowych (r=0,75; p=0,005) oraz ujemn  
istotn  korelacj  spo ycia jab ek i owoców po udniowych (r=-0,92; p=0,000). 

Tabela 4. Udzia  w powierzchni wiatowej upraw owoców jagodowych w wybranych krajach, w 2016 roku 

Table 4. Berry fruit share in the area of world crops in selected countries, in 2016  

Wyszczególnienie 
Udzia  w powierzchni wiatowej upraw owoców jagodowych (%) / lokata 

Truskawki Maliny Borówki 

wiat 100 100 100 

Polska 13 /2 0,3 /1 4,5 / 3 

Niemcy 3,6 / 6 1,0 / 15 2,4 / 5 

Francja 0,8 / 19 0,6 / 17 2,2 / 6 

Portugalia 0,1 / 58 bd bd 

Hiszpania 1,9 / 11 1.7 / 12 bd 

Holandia 0,4 / 26 0,2 / 26 0,7 / 9 

W ochy 1,2 / 15 0,3 / 22 0,2 / 15 

Chiny 35 / 1 bd bd 

Rosja 7 / 3 20 / 2 0,6 / 10 

Kanada 0,7 / 21 2 / 10 49 / 1 

USA 5,3 / 4 8,2 / 4 0,3 / 2 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych FAO i www.factfish.com 

Pozytywne tendencje w odniesieniu do spo ycia owoców jagodowych by y w pewnej 
mierze zwi zane z mod  na zdrowy tryb ycia, która promuje zast powanie tradycyjnych 
przek sek owocami i warzywami. Jednak zwi kszone zainteresowanie spo ywaniem 
owoców skupi o si  przede wszystkim na owocach po udniowych (g ównie owoce 
cytrusowe i banany), których spo ycie w analizowanych latach 2006-2017 wzros o 
wyra nie - a  o 48%, jednak w przypadku owoców ogó em ten wzrost wyniós  jedynie 1%, 
a w przypadku jab ek zanotowano spadek spo ycia a  o 33%. 

Tabela 5. Spo ycie owoców jagodowych w Polsce, w gospodarstwach domowych (w kg/ miesi c, na osob ), 
w latach 2006-2017 

Table 5. Berry fruit consumption in Poland, in households (in kg /1 month, 1 person), in 2006-2017 

Lata ogó em1 Jagodowe/udzia  w ogó em (%) jab ka po udniowe 

2006 3,41 0,48 / 14,08 1,49 0,89 

2007 3,26 0,42 / 12,88 1,31 0,97 

2008 3,44 0,50 / 14,53 1,25 1,00 

2009 3,63 0,53 / 14,60 1,35 0,95 

2010 3,28 0,42 / 12,80 1,25 1,05 

2011 3,13 0,39 / 12,46 1,10 1,06 

2012 3,30 0,41 / 12,42 1,26 1,02 

2013 3,28 0,43 / 13,11 1,13 1,11 

2014 3,44 0,47 / 13,66 1,17 1,12 

2015 3,45 0,46 / 13,33 1,05 1,22 

2016 3,50 0,43 / 12,29 1,08 1,25 

2017 3,46 0,41 / 11,85 1,00 1,32 
1 owoce wie e, ch odzone lub mro one. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS, „Bud ety gospodarstw domowych”, lata 2006-2017. 
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Podobn  tendencj  dotycz c  owoców po udniowych stwierdzono w badaniach J der 
(2014) - udzia  owoców po udniowych w konsumpcji owoców wie ych wzrós  z 23% 
w latach 1998-2002 do 30% w latach 2008-2012. Ponadto zaobserwowano niewielkie 
zmiany w analizowanym pi tnastoleciu, w odniesieniu do konsumpcji owoców jagodowych 
oraz pozosta ych owoców, a wyznaczona prosta regresji wykaza a w ich przypadku jedynie 
minimaln  tendencj  malej c . W latach 1998-2012 rednie spo ycie owoców jagodowych 
wynios o 5,56 kg/os./rok i zmniejsza o si  rednio co roku o 0,029 kg, w tempie bliskim 0. 

Uwzgl dniaj c podzia  terytorialny Polski zaobserwowano w latach 2008-2013, e 
wy szy poziom spo ycia owoców w przeliczeniu na mieszka ca wyst pi  w 
województwach o najwy szych wska nikach samowystarczalno ci (Szuk i in. 2016). 
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Rys. 3. Indeksy dynamiki spo ycia owoców jagodowych w Polsce, w latach 2006-2017 

Fig. 3. Consumption dynamics indexes of berry fruit in Poland, in 2006-2017 (%) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS, „Bud ety gospodarstw domowych”, lata 2006-2017. 

W badaniach przeprowadzonych na dziewcz tach i kobietach ci arnych 
(Szczepaniak, 2004) stwierdzono, e najcz ciej spo ywane by y jab ka, nast pnie cytryny, 
truskawki, pomara cze i banany. 

Z bada  przeprowdzonych przez Kamelsk  i in. (2011), wynika, e kobiety ci arne 
z owoców krajowych najcz ciej wybiera y jab ka (48%), nast pnie winogrona (16%) 
i truskawki (13%). Spo ycie malin wynios o jedynie 3%. W ród owoców egzotycznych 
g ówny udzia  w diecie kobiet ci arnych stanowi y banany (25%) oraz pomara cze (28%). 
Kobiety cz sto spo ywa y równie  mandarynki (17%). Podobne wyniki uzyskano 
w odniesieniu do kobiet karmi cych, które najch tniej spo ywa y jab ka (59%), w znacznie 
mniejszych ilo ciach czere nie (4%), truskawki (9%) i maliny (3%). Potwierdzi o si  
równie  wysokie spo ycie owoców po udniowych. Najch tniej wybierane by y banany 
(47%), nast pnie mandarynki (19%) oraz pomara cze (14%). 
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Podsumowanie 

Owocowe jagodowe stanowi  bardzo wa ny sk adnik zdrowej diety i charakteryzuj  
si  w a ciwo ciami leczniczymi. Zawieraj  garbniki, procyjanidyny B1 i B4, flawonoidy, 
kwasy organiczne i kwas elagowy. S  bogate w polifenole, witaminy i zwi zki mineralne, 
w glowodany, kwasy organiczne, pektyny, aminokwasy, enzymy, glukozydy, flawonoidy, 
antocyjany, olejki eteryczne, glikozydy, cyjanidyny i delfinidyny. Jednak ich spo ycie 
w Polsce ulega o nieregularnym zmianom w badanym okresie, a spadek warto ci 
analizowanego wska nika pomi dzy rokiem 2006 a 2017 wyniós  a  15%. 

Najwi ksz  powierzchni  upraw truskawek zanotowano w 2006 roku, a najwi ksz  
produkcj  w 2017 roku. Najwi ksz  powierzchni  uprawy malin stwierdzono w 2017 roku, 
a najwi ksz  warto  produkcji w 2016 roku. W odniesieniu do porzeczek czarnych 
najwi ksz  powierzchni  charakteryzowa  si  rok 2014, a najwi ksz  produkcj  rok 2013. 
Natomiast powierzchnia uprawy oraz wielko  produkcji borówek osi gn y maksymalne 
warto ci w 2017 roku. 

Analiza porównawcza pozwoli a wnioskowa , e udzia  Polski w produkcji wiatowej, 
w 2016 roku by  znacz cy. Wielko  produkcji truskawek w Polsce by a na 8 miejscu 
w rankingu krajów producentów, w przypadku malin by o to miejsce 3, a borówek miejsce 
4. Jednocze nie pod wzgl dem powierzchni upraw Polska uzyska a lepsze lokaty, 
odpowiednio 2, 1 i 3. Wskazywa oby to na mniejsz  wydajno  produkcji ni  w 
pozosta ych krajach producentach.  

Zmiany w wielko ciach spo ycia poszczególnych grup owoców opisane 
wspó czynnikami korelacji sugeruj , e zmiany w spo yciu owoców jagodowych powoduj  
podobne zmiany w spo yciu owoców ogó em, natomiast spadek zainteresowania 
spo ywaniem jab ek spowodowa  wyra ny wzrost spo ycia owoców po udniowych, które 
s  atwo dost pne w sklepach wielkopowierzchniowych za stosunkowo nisk  cen . Owoce 
jagodowe odpowiedniej jako ci s  trudniej dost pne dla klienta. Jab ka natomiast ciesz  si  
malej cym zainteresowaniem, pomimo du ej dost pno ci. 
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